Bijlage: Wat vooraf ging
Er is in 2017 een uitgebreide politieke discussie geweest over het bouwen van een nieuw ICTsysteem voor PGB. Voormalig staatssecretaris Van Rijn heeft een aanbod van Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) geaccepteerd het onderdeel voor PGB-houders ‘om niet’ te laten ontwikkelen door
zorgkantoor DSW (het ‘zorgdomein’). Daarnaast heeft de SVB de opdracht gekregen voor de
vernieuwing van de salarisadministratie en de financiële en administratieve organisatie (het
‘financiële domein’). Beide domeinen gezamenlijk vormen het nieuwe PGB2.0-systeem.
Qua bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft de VNG in september 2017 aan VWS gemeld een stap
terug te doen bij de ontwikkeling van PGB2.0. Een belangrijke reden hiervoor was dat zorgkantoor
DSW geen publieke partij is, waardoor persoonsgegevens buiten het publieke domein werden
beheerd. Daarnaast was VWS destijds geen opdrachtgever, de publieke sturing ontbrak daarmee
ook. Verder was de VNG (in samenspraak met het NDSD) van mening dat het volledige
Programma van Eisen (PvE) gerealiseerd moest worden voordat tot landelijke invoering kon
worden overgegaan.
In januari 2019 heeft VWS de VNG gevraagd haar standpunt over deelname te heroverwegen. Qua
sturing heeft VWS haar rol als opdrachtgever gepakt. VWS neemt daarmee de publieke sturing.
Met betrekking tot de aanpak is gekozen voor een incrementele doorontwikkeling (agile-werkwijze)
waarbij met grote regelmaat nieuwe functionaliteiten ter beschikking komen.
De VNG heeft in haar brief van 14 maart 2019 aangegeven namens gemeenten onder voorwaarden
akkoord te gaan met de nieuwe aanpak en dat de VNG weer – met gemeenten – aansluit bij de
doorontwikkeling en implementatie van het nieuwe systeem. Kern van de voorwaarden:
- Het zorgdomein wordt overdragen aan een publieke organisatie (dit is gebeurd);
- Het nieuwe systeem moet voldoen aan een aantal minimale vereisten die gemeenten
hebben gesteld en de VNG moet dit kunnen vaststellen;
- Het invoeringsproces wordt met tussenstappen vormgegeven om zo nodig de invoering te
herijken, met een waarborg voor stabiliteit van het huidige systeem tijdens dit
invoeringsproces;
- De structurele kosten voor het nieuwe systeem moeten substantieel lager zijn dan de
huidige kosten voor gemeenten (die worden gefinancierd via een taakmutatie uit het
Gemeentefonds);
- Er volgt een eigen bestuurlijk afwegingsmoment om te bepalen of het systeem haar
meerwaarde kent voor gemeenten.
Het systeem is nog niet af en wordt de komende periode doorontwikkeld. In juni van dit jaar
informeerde de minister van VWS de Tweede Kamer met een kamerbrief over de doorontwikkeling
van het PGB2.0 systeem. De VNG zal – namens gemeenten - ook input leveren aan deze
doorontwikkeling, waardoor het nieuwe pgb-systeem, zoals dat nu wordt geïmplementeerd, steeds
wordt verbeterd op basis van gebruikerservaringen.
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